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การละเมดิความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย พ.ศ. 2556 

 

 

 

จดัท าโดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต รายงานนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการ Surveillance and 

Freedom: Global Understandings and Rights Development (SAFEGUARD) สนบัสนนุ

โดย Privacy International https://thainetizen.org/privacyreport2013 
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สถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ในสังคมไทย พ.ศ. 2556 
 
ในปี 2556 ท่ีผ่านมาโครงการวิจัยความเป็นส่วนตวัออนไลน์ เครือข่ายพลเมืองเน็ตได้รวบรวม

กรณีศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการละเมิดความเป็นส่วนตวัออนไลน์ในประเทศไทยไว้ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการ
คกุคามบคุคลจากการใช้ข้อมลูซึง่สามารถระบตุวัตนได้ 

แม้เร่ืองความเป็นส่วนตวั (privacy) ในพืน้ท่ีออนไลน์จะเร่ิมเป็นท่ีถกเถียงกนัในสงัคมไทยบ้างแล้ว 
โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลส่วนบคุคลเพ่ือโจมตีกันจากความขดัแย้งทางการเมืองหรือประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลท่ีมีช่ือเสียง ปัญหาจากการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผู้ ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลปรากฏให้เห็นอย่างต่อเน่ือง แต่ท่ีผ่านมาการท าความเข้าใจความเป็น
ส่วนตวัออนไลน์ในสงัคมไทยมกัจ ากัดอยู่ในมิติของกฎหมายเท่านัน้1 แดเนียล โซลอฟ (Daniel Solove) 
นกัวิชาการด้านกฎหมายเสนอให้เราหากรอบคิดท่ีหลากหลายขึน้เพ่ือหาทางคุ้มครองความเป็นส่วนตวัให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีมีอยู่ โดยเร่ิมจากปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตวัท่ีเกิดขึน้จากการรวบรวม  
จดัเก็บ และใช้ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้คนในปัจจบุนั เพราะปัญหาท่ีเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวั แตกตา่งกัน
ตามบริบทของสงัคม (Solove 2002:1152) 

ด้วยเหตท่ีุอินเทอร์เน็ตเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของผู้คนในหลายมิต ิสง่ผลให้ปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกบัการละเมิดความเป็นสว่นตวัมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไปด้วย จากการส ารวจนีอ้าจจะแบง่การ
พิจารณาออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ ความเป็นส่วนตวัท่ีเก่ียวกบัสิทธิผู้บริโภค เชน่ สิทธิในความ
เป็นเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลท่ีถกูจดัเก็บไว้ในฐานข้อมลูของผู้ให้บริการออนไลน์ของสถาบนัการเงิน ห้าง
ร้าน หรือบริษัทประกนัชีวิต การสง่ตอ่หรือซือ้ขายข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าไปยงับคุคลท่ีสาม ประเภทท่ี
สองคือ ความเป็นส่วนตวัท่ีเก่ียวข้องกบัเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตวัอยา่งเช่น การเผยแพร่ข้อมลู
สว่นบคุคลเพื่อโจมตีบคุคลท่ีมีความคิดเห็นตา่งกนัทางการเมือง หรือใช้วิธีการเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลทาง
อินเทอร์เน็ตเพ่ือกลัน่แกล้งกนั  

                                                           
1รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32, 33, 35, 36 ระบถุึงสทิธิในความเป็นสว่นตวัในหลายแง่มมุ และประเทศไทยปัจจบุนัมีกฎหมาย

คุ้มครองข้อมลูในภาคบริการตา่งๆ เช่น การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีอยู่ในความดแูลของรัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การ

คุ้มครองข้อมลูผู้ ป่วยตาม พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550 การคุ้มครองข้อมลูเครดติตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมลูเครดติ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง 

พ.ศ. 2551) อย่างไรก็ตามยงัไม่มีกฎหมายคุ้มครองสทิธิในความเป็นสว่นตวัหรือข้อมลูสว่นบคุคลเป็นการเฉพาะ 
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กรณีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ยงัแสดงให้เห็นวา่การละเมิดความเป็นสว่นตวัเก่ียวพนักบัปัจจยัหลายด้าน 
ได้แก่ ความขดัแย้งทางการเมือง ความเช่ือและอดุมการณ์ท่ีแตกตา่งกนัตอ่ประเดน็ทางสงัคม ความขดัแย้ง
สว่นตวัอนัเกิดจากความสมัพนัธ์ การขาดความระมดัระวงัของส่ือมวลชนและสถาบนัการศกึษา  

 ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีพบว่ามีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ ช่ือ สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน ท่ีอยู่ ภาพถ่ายประจ าตวั อีเมล หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรศพัท์ สถานท่ีท างาน เลขบญัชี
ธนาคาร รายละเอียดการเดินทาง ต าแหน่งท่ีตัง้ ผลการเรียน กระจัดกระจายอยู่ในพืน้ท่ีต่างๆ ของ
อินเทอร์เน็ต ไมว่า่จะเป็นธนาคาร สถาบนัการศกึษา ผู้ประกอบธุรกิจ เว็บไซต์เครือขา่ยสงัคม 

กระนัน้ก็ตาม สว่นใหญ่แล้วพืน้ท่ีซึง่ข้อมลูเหลา่นีก้ระจายอยูคื่อเว็บไซต์เครือขา่ยสงัคมออนไลน์
โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ซึง่มีลกัษณะการใช้งานท่ีเอือ้ตอ่การส่งตอ่ข้อมลูเหลา่นี ้เชน่ การกระจายภาพด้วยปุ่ ม
เดียว การท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ข้อความและรูปภาพตา่งๆ ด้วยตวัเอง 
รวมทัง้สามารถเข้าถึงได้จากอปุกรณ์ส่ือสารหลากหลายประเภท 

ในการท าความเข้าใจสิทธิความเป็นส่วนตวัออนไลน์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันเพ่ือน าไปสู่การคุ้มครอง
สิทธิของผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต งานวิจัยนีจ้ึงเร่ิมต้นค้นหาค าตอบว่าการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ออนไลน์ท่ีปรากฏอยูใ่นสงัคมไทยมีลกัษณะอยา่งไร เชน่ รูปแบบ ผลกระทบและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความสลบัซบัซ้อนของการท าความเข้าใจความเป็นส่วนตวัในโลกออนไลน์ งานวิจยันีเ้ร่ิมจากการ
ส ารวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นส่วนตวัออนไลน์ในสงัคมไทย พ.ศ. 2556 ด้วยการรวบรวมข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัความเป็นส่วนตวัท่ีปรากฏตามเว็บไซต์ตา่งๆ ระหว่างมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2556 จ านวน 
16 กรณีตวัอยา่ง  
 
ข้อมูลส่วนบุคคลกับความเป็นเจ้าของ: การละเมิดความเป็นส่วนตัวของธุรกิจเอกชน 

ทุกวันนีก้ารใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือบริการลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น 
คมนาคม ซือ้ขายสินค้า ธนาคาร บนัเทิง เป็นต้น จากรายงานส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต2 พ.ศ. 
2556 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) พบว่า ร้อยละ 12.8 ของผู้ ตอบ
แบบสอบถามท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ และร้อยละ 10.2 ซือ้สินค้าและบริการออนไลน์ ผู้ ใช้บริการ
จ าเป็นต้องมอบข้อมลูของตนเองให้กบัผู้ ให้บริการเหล่านี ้เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจ าตวัประชาชน  หมายเลข
โทรศพัท์ อีเมล เป็นต้น ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบเก่ียวข้องกบัการจดัเก็บและจดัการข้อมลูส่วนบุคคลจ านวน
มากของผู้ใช้บริการ  
  

                                                           
2 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2556) “รายงานผล

การส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556”  
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 เผยแพร่อีเมลของลกูค้าโดยไมไ่ด้ตัง้ใจ 
 เม่ือวันท่ี 3 กรกฏาคม 2556 เว็บเพย์สบาย (paysbuy.com) ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการรับช าระเงิน
ออนไลน์ของประเทศไทย ได้เปิดเผยรายช่ืออีเมลของลกูค้าผ่านอีเมล์ประชาสมัพนัธ์ ด้วยการส่งอีเมลไปยงั
ลกูค้าจ านวนหนึง่โดยใช้ชอ่ง To: ของอีเมล ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือท าให้ข้อมลูอีเมลของลกูค้าร่ัวไหล และท าให้
มีอีเมลส่งย้อนหากันไปมาในกลุ่มอีเมลผู้ ใช้ของเพย์สบาย ต่อมามีผู้ ได้รับอีเมลขยะซึ่งเป็นผลจากข้อมูล
อีเมลท่ีร่ัวไหลจากเพย์สบายด้วย3 
 การสง่ตอ่ข้อมลูให้กบับคุคลท่ีสาม 

ปัจจบุนัมีข้อร้องเรียนเก่ียวกบัการน าข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าไปใช้โดยบคุคลท่ีสามเป็นจ านวน
มากซึ่งผู้ ใช้บริการรู้สึกว่าตนเองถูกคุกคาม ตวัอย่างเช่น ในกรณีท่ีห้างสรรพสิน ค้าแห่งหนึ่งน าหมายเลข
โทรศพัท์ของลูกค้าตอ่ไปยงับริษัทประกนั ซึ่งได้ติดตอ่กบัลกูค้าเหล่านัน้จนพวกเขารู้สึกว่าถกูรบกวน เม่ือมี
การสอบถามกับห้างสรรพสินค้าก็ได้รับค าตอบว่ามีการส่งข้อมูลของลูกค้าไปยงับริษัทท่ีเป็นคู่สญัญากัน
จริง 

 

 
ภาพท่ี 1 การน าข้อมลูของสมาชิกของห้างสรรพสินค้าสง่ตอ่ไปยงับริษัทประกนัชีวิต 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/The1Card/posts/10151813751359480  
เข้าถึงเม่ือ 5 พฤศจิกายน 2556 

 
 

                                                           
3http://www.blognone.com/node/46054 เข้าถึงเม่ือ 1 ส.ค. 2556  

https://www.facebook.com/The1Card/posts/10151813751359480
http://www.blognone.com/node/46054
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ภาพท่ี 2 ผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบจากธนาคารร้องเรียนทางเว็บบอร์ด 
ท่ีมา: http://pantip.com/topic/30670475 เข้าถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2556 

 

 
ภาพท่ี 3 ผู้ใช้บริการท่ีได้รับผลกระทบจากสายการบินร้องเรียนทางเว็บบอร์ด 
ท่ีมา: http://pantip.com/topic/30593713 เข้าถึงเม่ือ1 สิงหาคม 2556 

 
 การขโมยข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์จากความบกพร่องของระบบความปลอดภยัของผู้ให้บริการ 

การให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์เป็นนิยมมากขึน้ พร้อมกับมีการร้องเรียน
ปัญหามากขึน้ด้วย โดยเฉพาะการถกูขโมยรหสัผ่านไปใช้ การโจรกรรมข้อมลู ความบกพร่องของระบบการ
ยืนยนัตวัตนของธนาคาร เป็นต้น ตวัอย่างเช่น มีผู้ ใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งโพสต์ในเว็บ
บอร์ด พบวา่มีผู้ เข้ามาใช้บญัชีสว่นตวัของเขาถอนเงินออกไป เขาตัง้ข้อสงัเกตว่าเป็นเพราะค าถามท่ีให้เพ่ือ
ระบตุวัตนเป็นค าถามพืน้ฐานท่ีเราสามารถค้นเจอค าตอบได้จากในอินเทอร์เน็ต 

 
สิ่งหนึ่งท่ีผมตัง้ข้อสงัเกตคือท าไมบคุคลอ่ืนสามารถยืนยนัตวัตนเป็นผมได้เพ่ือเปล่ียนแปลงการรับ 
OTP เป็นทางอีเมล์ได้ง่ายโดยตอบค าถามเพียงสองสามค าถามซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมลูเหล่านีไ้ด้
ง่ายอยู่แล้วทางอินเทอร์เนต ค าถามท่ีถูกถามคือ เบอร์โทรศพัท์แล้วก็บัญชีออมทรัพย์ในระบบ 
cyber banking ผมได้แจ้งไปทางคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารเรียบร้อยแล้วแตท่างธนาคารก็บอกว่า
ท าเป็นมาตรฐานเพียงพอแล้ว ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการปรับปรุงใดๆเกิดขึน้ ซึ่งถ้าทางธนาคาร
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มีมาตรการท่ีดีพอจะต้องถามค าถามในเชิงลึกมาขึน้เช่น รหสับตัรเอทีเอ็ม, เลขบตัรเอทีเอ็ม, สาขา
ท่ีเปิดบญัชี ซึ่งไม่สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตแล้วทุกคนต้องรู้หรือติดตวัและซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินการยากยิ่งขึน้ ผมไม่รู้ว่าจะสามารถท าให้ทราบว่าทางธนาคารจะมีส่วนรับผิดชอบความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้กับผมได้อย่างไรและจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไร เพราะถ้าทางคนร้ายไม่
สามารถด าเนนิการเปล่ียนการรับ OTP ได้ผมก็ไมเ่สียหายมากขนาดนี ้
(ท่ีมา: http://pantip.com/topic/30656253 เข้าถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2556)  
 

 จากกรณีตวัอยา่งข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงลกัษณะของข้อมลูส่วนบคุคลกระจดักระจายอยู่ในธุรกิจ
ออนไลน์ตา่งๆ หลายด้าน ในแง่หนึ่งข้อมลูส่วนบคุคลคือทรัพย์สินของผู้ ใช้บริการซึ่งยินยอมมอบให้กบัผู้ ให้
บริการ ขณะเดียวกนัข้อมลูสว่นบคุคลก็กลายเป็นทนุส าหรับเจ้าของธุรกิจในการแสวงหาก าไรตอ่ไป ค าถาม
ท่ีตามมาคือ สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมลูส่วนบคุคลนีย้งัเป็นของเจ้าของข้อมลูนีห้รือไม่ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ยงั
แสดงให้เห็นวา่ผู้ใช้บริการไมเ่ข้าใจระบบการจดัการข้อมลูสว่นบคุคลท่ีจดัเก็บไว้ ซึ่งอาจจะมาจากการท่ีผู้ ให้
บริการไม่ชีแ้จงต่อผู้ ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการจดัเก็บข้อมูล การควบคมุ ความปลอดภัย ผู้ ท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมลูนีไ้ด้ รวมถึงอ านาจในการส่งตอ่ข้อมลูให้กบับคุคลท่ีสาม นอกจากนีเ้รายงัเห็นว่าแม้การร่ัวไหล
ของข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ส่งผลกระทบทางร่างกาย แต่ผู้ ใช้บริการก็รู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยในระดบัท่ี
แตกตา่งกนัออกไป เชน่ ร าคาญ รู้สกึวา่ถกูรบกวน หรือสญูเสียทรัพย์สิน  
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดจากสถาบันการศึกษา 
 ข้อมลูศิษย์เก่าในส านกัทะเบียนของมหาวิทยาลยั 

กรณีท่ีเกิดขึน้คือ ฐานข้อมลูของสถาบนัการศกึษาเป็นอีกพืน้ท่ีหนึง่ซึง่มีข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ เรียน 
เม่ือเดือนมิถนุายน 2556 มีกระแสลงภาพถ่ายติดบัตรนิสิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปรากฏตามเว็บไซต์
ต่างๆ โดยเพียงแก้ไขรหสัประจ าตวัก็สามารถค้นหารูปภาพของศิษย์เก่าจากเว็บของส านักทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยได้ ภายหลังมีการแก้ไขระบบฐานข้อมูล ปัจจุบันคนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงรูปภาพใน
ฐานข้อมลูดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

   

http://pantip.com/topic/30656253%20เข้าถึงเมื่อ%201%20สิงหาคม%202556
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ภาพท่ี 4 ตวัอยา่งภาพถ่ายในชดุนิสิตท่ีน ามาจากเว็บไซต์ฐานข้อมลูศษิย์เก่า  
ท่ีมีการเผยแพร่วิธีการเข้าถึงภาพในเฟซบุ๊กซึง่ในภายหลงัไมส่ามารถเข้าถึงได้แล้ว 

 ขณะเดียวกนัปฏิกิริยาตอ่การส่งตอ่และการกระจายข่าวการเข้าถึงภาพ ทางส่ือสงัคม เช่น เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม อาจสะท้อนให้เห็นถึงส านึกต่อสิทธิความเป็นส่วนตวัท่ีแตกต่างกัน ทัง้ผู้ ท่ีไม่
เห็นด้วยกับการกระท านีโ้ดยมองว่าเป็นการล่วงล า้ความเป็นส่วนตวั เพราะบางคนอาจไม่ต้องการให้รูป
เหลา่นีเ้ผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ขณะท่ีบางสว่นไมเ่ห็นวา่เป็นเร่ืองเสียหายแตอ่ยา่งใด 

 
โรงเรียนเปิดเผยคะแนนสอบของนกัเรียนท่ีสอบตกทางเว็บไซต์ 
วนัท่ี 10 ตลุาคม 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทาประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีได้

คะแนน 0 และตดิ ร ทางหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยบคุคลทัว่ไปสามารถดผูลการเรียนดงักลา่วได้ และไม่
มีการปิดบงัช่ือนามสกลุของนกัเรียนแตอ่ยา่งใด 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนท่ีคนทัว่ไปเข้าถึงได้ 
ท่ีมา: http://sd.ssru.ac.th/index.php/th/about-us/item/241.html เข้าถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2556 

 
ทัง้สองกรณีนีส้ะท้อนให้เห็นถึงการขาดความระมดัระวงัตอ่การเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลโดย

สถานศกึษา และท าให้ต้องตัง้ค าถามถึงความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลท่ีจดัเก็บอยูใ่นฐานข้อมลูของ
สถานศกึษา ซึง่อาจกล่าวได้วา่เป็นฐานข้อมลูท่ีมีข้อมลูโดยละเอียดของปัจเจกบคุคล ทัง้ประวตัสิ่วนตวั 
ครอบครัว ประวตัิทางการเงิน และข้อมลูอ่ืนๆ อยูเ่ป็นจ านวนมหาศาล ไมเ่พียงแตข้่อมลูทางการศกึษา
เทา่นัน้ 
 
ข้อมูลร่ัวเพราะ “คนใน”  
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 แม้ผู้บริการออนไลน์จ านวนมากจะมีระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ใช้บริการท่ี
รัดกมุก็ตาม เชน่ สายการบิน ธนาคาร แตจ่ากการส ารวจพบวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ให้บริการหลดุรอด
ออกมาจากระบบได้เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีซึง่สามารถเข้าถึงข้อมลูในระบบได้ 
 

 
ข้อมลูการบนิของบตุรสาวอดีตนายกฯ  
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 เพจ รวมมิตรการเมือง ในเฟซบุ๊กได้โพสต์รูปภาพหน้า

จอคอมพิวเตอร์จากสนามบินท่ีเป็นรายละเอียดข้อมลูการเดนิทางของนางสาวแพทองธาร ชินวตัรซึง่
โดยทัว่ไปแล้วมีเพียงเจ้าหน้าท่ีของสายการบินเทา่นัน้ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูดงักลา่วได้ พร้อมด้วยข้อความ
ท่ีตัง้ข้อสงัเกตวา่การท่ีลกูสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีเดนิทางไปประเทศองักฤษพร้อมกระเป๋าหลายใบ 
นา่จะเป็นการลีภ้ยั จากนัน้ก็ได้มีการสง่ตอ่ข้อมลูดงักลา่วในหมูผู่้ ใช้เฟซบุ๊กในเวลาอันรวดเร็ว  

 

 
 

ภาพท่ี 6 ขา่วการเผยแพร่ข้อมลูการเดนิทางของน.ส.แพทองธารในเพจของน.ส.พ. ไทยรัฐ  
ท่ีมา: http://www.thairath.co.th/content/pol/382900 เข้าถึงเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2556 

 
ข้อมลูการบนิของนายกรัฐมนตรี 

http://www.thairath.co.th/content/pol/382900
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เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 ซึง่เป็นวนัท่ีมีการชมุนมุของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบรูณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (กปปส.)มีการ
เผยแพร่เทเล็กซ์ทัง้ในอินเทอร์เน็ต เวทีการชมุนมุท่ีราชด าเนินซึง่ถ่ายทอดทางสถานีโทรทศัน์บลสูกายท่ีอ้าง
วา่เป็นรายละเอียดเท่ียวบนิของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีวา่มีก าหนดการเดนิทางไปยงั
ประเทศแอฟริกาใต้ ในวนัเดียวกนันีเ้องบริษัทการบนิไทยได้ชีแ้จงวา่ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ยกเลิกเท่ียวบนิดงักลา่วไปแล้วเม่ือ 1 เดือนก่อน  

 

 
 

ภาพท่ี 7 รายละเอียดเท่ียวบินของนายกรัฐมนตรีท่ีเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต  
ท่ีมา: http://news.mthai.com/general-news/290712.htmlเข้าถึงเม่ือ 20 พฤศจิกายน 2556 

 
เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทัง้สองกรณี ทางบริษัทการบนิไทยไมไ่ด้แจ้งตอ่สาธารณะวา่

รายละเอียดการเดนิทางของผู้ โดยสารซึง่ถือเป็นข้อมลูสว่นบคุคลท่ีมีเพียงเจ้าหน้าท่ีของการบินไทยเข้าถึง
ได้เทา่นัน้หลดุรอดออกมาได้อยา่งไร 
 
ข้อมูลส่วนบุคคลกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเหน็ 

ข้อมลูสว่นบคุคลได้กลายเป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการใช้ท าร้ายบคุคลท่ีแสดงความคดิเห็นตา่งกนั ซึง่
จากกรณีตา่งๆ ท่ีพบ มีทัง้ความขดัแย้งทางการเมือง การวิจารณ์ความเช่ือและจารีตประเพณีท่ีด ารงอยูม่า
นาน 

 
ยทุธการลงทณัฑ์ทางสงัคมลงข้อมลูสว่นบคุคลผิดคน 

http://news.mthai.com/general-news/290712.html
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การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกันทางการเมืองก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์ ‚ล่าแม่มด‛ ออนไลน์ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในเพจเฟซบุ๊กท่ีช่ือ
ยทุธการลงทณัฑ์ทางสงัคม4 

เม่ือ 21 กรกฏาคม 2556 เพจยทุธการลงทณัฑ์ทางสงัคมได้ประกาศปิดเพจ เน่ืองจากได้ลงรูปภาพ
ประกอบข่าวผิดคน ส่งผลให้คนในภาพได้รับความเสียหาย ในกรณีข่าวของ พ.ท.หญิงโสภา แห่ง รพ.พระ
มงกฏุไล่ท่ีขายล็อตเตอร่ีอดีตพลทหารมงักรทอง ลิม้ประเสริฐกุล หรือแชมป์ แตส่่งผลตอ่ พ.ต.หญิง โสภา 
แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ เน่ืองจากเพจดงักล่าวได้น าภาพของ พ.ต.หญิงโสภา แห่ง รพ.ค่ายกาวิละ ซึ่งมีการ
เบลอหน้ามาประจานจนมีการแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมการด่าทอจ านวนมาก กระทั่งสามีของผู้ เสียหายมา
ทกัท้วง พร้อมระบดุ้วยวา่มีการแจ้งความด าเนินคดีแล้ว 

 

 
 

ภาพท่ี 8 เพจยทุธการลงทณัฑ์ทางสงัคมประกาศปิดเพจเน่ืองจากลงข้อมลูผิดพลาด  
ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2013/07/47812 เข้าถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556 

 
ข้อมลูผู้ โพสต์วิจารณ์ความเช่ือ ‘ยา่โม’ 
เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2556 มีกรณีขม่ขูแ่ละโพสต์ภาพบตัรประชาชนของ ผู้ ท่ีโพสต์ข้อความใน 

เฟซบุ๊กเร่ืองอนเุสาวรีย์ท้าวสรุนารี มีการน าภาพถ่าย บตัรประจ าตวัประชาชน และบตัรอนญุาตขบัข่ีรถยนต์
ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่มาโพสต์ในเพจ Korat Update วา่เขาโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กลบหลู่ท้าวสรุนารี  

                                                           
4 ในชว่งแรกเนือ้หาของเพจนีมี้เนือ้หาที่มุง่โจมตีผู้ที่คิดตา่งทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ โดย

เอาข้อมลูสว่นบคุคลและภาพของผู้ที่เพจนีก้ลา่วหาวา่หม่ินและผู้วิจารณ์สถาบนักษัตริย์ รวมทัง้เป็นฝ่ายที่สนบัสนนุเสือ้แดง มาเผยแพร่ในเพจ

เพ่ือให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อยา่งรุนแรง รวมถึงการคกุคามทางอ่ืน เชน่ กดดนัให้มีการไลอ่อกจากที่ท างาน เป็นต้น แตใ่นระยะหลงัเน้นไปที่

การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล และประเด็นอื่นๆ ทางสงัคม มากขึน้ (ประชาไท 21ก.ค. 2556) 
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ภาพท่ี 9 ส่ือท้องถ่ินรายงานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และลงข้อความท่ีเป็นปัญหา 
ท่ีมา: http://drama-addict.com/2013/09/26/ยา่โมรบพมา่ เข้าถึงเม่ือ 3 พฤศจิกายน 2556 

 

 
 

ภาพท่ี 10 การเผยแพร่บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรอนญุาตขบัข่ีรถยนต์ ภาพถ่ายของผู้วิจารณ์ 
ท่ีมา: http://www.naewna.com/local/69898 เข้าถึงเม่ือ 3 พฤศจิกายน 2556 

 
ข้อมลูพนกังานท่ีชมุนมุต้านนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2556 เว็บไซตข์องบริษัทพรีมา่โกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั หนึง่ในเครือ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ชีแ้จงวา่ ‚ทางบริษัทฯ ได้ท าการพิจารณาหาข้อยตุิ โดยพนกังาน
ทา่นนีจ้ะขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกเพ่ือไมใ่ห้การแสดงออกสว่นตวัทางการเมืองเกิดผล
กระทบตอ่องค์กร‛ 

สาเหตขุองการลาออกครัง้นีม้าจากการท่ีมีผู้ เผยแพร่ภาพผู้หญิงคนดงักล่าวท่ีไปประท้วงและถือ
ป้ายตอ่ต้านนายกรัฐมนตรี โดยมีการเผยแพร่ข้อมลูส่วนบคุคลซึง่รวมถึงสถานท่ีท างานของเธอ การกระจาย
ข้อมลูดงักลา่วรวมถึงการโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก Prima Gold เรียกร้องให้ด าเนินการกบัพนกังานคน
ดงักลา่วด้วย 

http://drama-addict.com/2013/09/26/ย่าโมรบพม่า%20เข้าถึงเมื่อ%203%20พฤศจิกายน%202556
http://www.naewna.com/local/69898
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ภาพท่ี 11 ภาพการถือป้ายชมุนมุท่ีมีการสง่ตอ่กนัในอินเทอร์เน็ต 

ท่ีมา: http://prachatai.com/journal/2013/10/49287 เข้าถึงเม่ือ 3 พฤศจิกายน 2556 
 
การเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลของนกักิจกรรมทางสงัคม ‘อัม้ เนโกะ’ 
 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 เว็บไซต์ผู้จดัการออนไลน์เผยแพร่รูปถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนและ

ท่ีอยู่อยา่งละเอียดของนกัศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์รายหนึง่ จากกรณีท่ีมีผู้ เข้าแจ้งความกบักอง
ปราบปราม กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง ให้ด าเนินคดีกบันกัศกึษาคนดงักลา่วซึง่รณรงค์เรียกร้อง
ให้หยดุการบงัคบัแตง่ชดุนกัศกึษา  

 
 

ภาพท่ี 12 หน้าเว็บไซต์ผู้จดัการออนไลน์ 
ท่ีมา: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000116683  

เข้าถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556 
 

http://prachatai.com/journal/2013/10/49287
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นอกจากนีใ้นเว็บไซต์ขา่วอ่ืนๆ ได้แก่ คมชดัลึก 
(http://www.komchadluek.net/detail/20130916/168364/อัม้เนโกะงานเข้า!ถกูแจ้งจบัหมิ่นเบือ้งสงู.
html) ยงัได้ลงรายละเอียดท่ีอยูต่ามบตัรประชาชนของนกัศกึษาผู้ นีอ้ยา่งละเอียด 

 
ข้อมลูนกัศกึษาต้านระบบอาวโุส 
เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2556 มีนิสิตท่ีเป็นรุ่นพ่ีของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน ประกาศตามหาข้อมลูสว่นบคุคลของรุ่นน้องท่ีเรียนอยูช่ัน้ปีท่ี 1 ซึง่ได้แก่คณะท่ีเรียน หอพกั 
และข้อมลูสว่นบคุคลอ่ืนๆ เพ่ือใช้ประจานรุ่นน้อง ด้วยเหตผุลท่ีวา่ไมย่อมยกมือไหว้ 

http://www.komchadluek.net/detail/20130916/168364/อั้มเนโกะงานเข้า!ถูกแจ้งจับหมิ่นเบื้องสูง.html
http://www.komchadluek.net/detail/20130916/168364/อั้มเนโกะงานเข้า!ถูกแจ้งจับหมิ่นเบื้องสูง.html
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ภาพท่ี 13 ความคิดเห็นบนเพจเฟซบุ๊กหนึง่ท่ีตดัข้อความของนิสิตคนดงักลา่วมาเผยแพร่ซ า้ 
ท่ีมา: http://drama-addict.com/2013/06/19/กดหวัไหว้ เข้าถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน 2556 

 
 

ภาพท่ี 14 การพดูคยุกนัเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของนิสิตคนดงักลา่ว 
ท่ีมา: http://drama-addict.com/2013/06/19/กดหวัไหว้ เข้าถึงเม่ือ 8 พฤศจิกายน 2556 

 
ความประมาทเลินเล่อของส่ือมวลชน 

ส่ือมวลชนลงท่ีอยูล่ะเอียดของนกัร้องในขา่ว 
 เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2556 ส านกัข่าวอิศราเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของนกัร้อง 2 คน วา่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตอ่กนั ในเว็บไซต์ของส านกัขา่วอิศรา หวัข้อขา่วท่ีช่ือ ดูชดัๆความสมัพนัธ์"โคช้ค้ิม&
โก้แซกแมน"-“เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ซีซัน่ 2" ได้น าหลกัฐานการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทซึง่มีท่ีอยูข่องผู้ ท่ีจด
ทะเบียนอยูด้่วย โดยไมมี่การปิดบงัแตอ่ยา่งใด แม้วา่จะมาจากเอกสารการจดทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นข้อมลู
ท่ีเปิดเผยได้โดยทัว่ไปก็ตาม แตใ่นกรณีนีท่ี้อยูข่องผู้ ถือหุ้นไมจ่ าเป็นตอ่การน าเสนอข่าวนี ้
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ภาพท่ี 15 เอกสารรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีอยูใ่นเว็บไซต์ส านกัขา่วอิศรา 
ท่ีมา: http://www.isranews.org/เร่ืองเดน่-ส านกัขา่วอิศรา/item/25202-thevoice.html  

เข้าถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2556 
  
 จากกรณีท่ีเกิดขึน้จะเห็นได้ว่าส่ือมวลชนเป็นอีกชอ่งทางหนึง่ของการเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่
ในกรณีนีค้วรปิดบงัข้อมลูรายละเอียดสว่นบคุคลเชน่ ท่ีอยู ่ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หาข่าวโดยตรง แม้เอกสาร
จดทะเบียนจะเปิดเผยตอ่สาธารณะอยูแ่ล้วก็ตาม  
 
ข้อมูลส่วนบุคคลกับการละเมิดค่านิยมทางสังคมที่ต้องจัดการ 
 การใช้ข้อมลูสว่นบคุคลในอีกลกัษณะหนึง่คือเป็นการประจานหรือแจ้งข่าวแก่บคุคลทัว่ไป เก่ียวกบั
เจ้าของข้อมลูนัน้ ซึ่งอาจมีบคุลิกลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีผู้ เผยแพร่เห็นว่าเป็นภยั หรือ “ไม่เหมาะสม” กับ
คา่นิยมทางสงัคม 
 โพสต์ภาพต ารวจทา่ทางคล้ายผู้หญิง 
 เม่ือเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่รูปภาพบุคคลท่ีแต่งเคร่ืองแบบต ารวจแสดงกิริยาท่าทางคล้าย
ผู้หญิงซึ่งเผยแพร่ลงในเฟซบุ๊กส่วนตวั จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง กระทั่งผู้บงัคบับญัชาเรียก
บคุคลในภาพไปสอบถาม ภายหลงับคุคลในภาพและเป็นเจ้าของบญัชีเฟซบุ๊กดงักล่าวปิดเฟซบุ๊กนีไ้ปแล้ว 
แตป่รากฏวา่แม้จะผา่นไป 2 ปี แล้วก็ยงัมีการเผยแพร่ภาพนีอ้ยู่ 
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ภาพท่ี 16 ภาพท่ีมีการเผยแพร่กนัในอินเทอร์เน็ต 
ท่ีมา: http://news.sanook.com/1196387/โลกออนไลน์ยงัแชร์วอ่นภาพตร.นะยะ-เจ้าตวัโผลรั่บรูปจริง-

เคลียร์ผู้  เข้าถึงเม่ือ 5 สงิหาคม 2556 
  

ข้อมลูประจาน ‘เมียน้อย’ 
ตัง้แตป่ลาย พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีเพจเฟซบุ๊กท่ีช่ือวา่ ยทุธการลงทณัฑ์ “พวกเมียนอ้ยแย่งผวั

ชาวบา้น” เผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ท่ีถกูกล่าวหาวา่เป็นเมียน้อย เชน่ ช่ือ อาชีพ ท่ีอยู ่หมายเลข
โทรศพัท์ เลขท่ีบตัรประชาชน และเปิดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูอ่ืนๆ จากผู้ตดิตามเพจด้วย นอกจากนีย้งัมี
การลงภาพถ่ายท่ีอ้างวา่เป็นการถ่ายจากสถานท่ีท างานของคนในภาพมาลงด้วย 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 18 การเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลเพ่ือประจาน ‘เมียน้อย’ 

ท่ีมา: https://www.facebook.com/pages/ยทุธการลงทณัฑ์พวกเมียน้อยแยง่ผวัชาวบ้านทางสงัคมโลก
ออนไลน์/309301319188610 เข้าถึงเม่ือ 25 พฤศจิกายน 2556 

https://www.facebook.com/pages/ยุทธการลงทัณฑ์พวกเมียน้อยแย่งผัวชาวบ้านทางสังคมโลกออนไลน์/309301319188610%20เข้าถึงเมื่อ%2025%20พฤศจิกายน%202556
https://www.facebook.com/pages/ยุทธการลงทัณฑ์พวกเมียน้อยแย่งผัวชาวบ้านทางสังคมโลกออนไลน์/309301319188610%20เข้าถึงเมื่อ%2025%20พฤศจิกายน%202556
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ข้อมลูพฤติกรรม‘บคุคลอนัตราย’ 
การติดตามความเคล่ือนไหวและเผยแพร่ภาพถ่ายของบคุคลท่ีสามบนเพจเฟซบุ๊กซึง่เป็นท่ีกลา่วถึง

อยา่งแพร่หลายคือ เพจ ใครเคยเจอฮารุเตือนภยัดว้ย ในเฟซบุ๊กเชิญชวนให้คนท่ีเคยเจอหญิงสาวคนหนึง่ท่ี
ใช้ช่ือวา่ฮารุมาแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั ซึง่สว่นใหญ่แล้วเป็นเร่ืองเพศ รวมทัง้มีการรายงานวา่ได้เจอฮา
รุท่ีไหนบ้าง พร้อมกบัเผยแพร่ภาพและต าแหนง่ท่ีพบลงในหน้าเพจนี ้

 

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพท่ีมีคนไปพบ “ฮารุ” และน ามาเผยแพร่ตอ่พร้อมกบัต าแหนง่ท่ีพบ 
ท่ีมา:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=727020590643309&set=a.713053942039974.10

73741829.712373285441373 เข้าถึงเม่ือ 30 พฤศจิกายน 2556 
 

การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลจากเจตนาดี 
ไม่เพียงแต่ความตัง้ใจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือสร้างผลกระทบต่อบุคคลท่ีข้อมูลถูกน ามาเผยแพร่

เทา่นัน้ ยงัมีกรณีท่ีผู้ เผยแพร่ท าไปด้วยความนิยมชมชอบ แตเ่กิดผลกระทบตามมาโดยไมค่าดคิด 
 
แบง่ปันกนัช่ืนชม CMU Cute ยาม  
เม่ือเดือนกรกฎาคม มีการเผยแพร่รูปเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

บนหน้าเพจเฟซบุ๊กท่ีช่ือว่า CMU Cute ยาม (https://www.facebook.com/cmucuteyam) ผู้จดัท าเพจนี ้
ได้ถ่ายรูปเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัคนหนึ่งท่ีเขาเห็นว่าหน้าตาหล่อเหลาโพสต์ลงบนเพจ มีนกัศกึษา
เข้าไปขอบนัทกึภาพกบัเจ้าหน้าท่ีคนนีจ้ านวนมากขึน้เร่ือยๆ ระหวา่งท่ีเขาปฏิบตัิหน้าท่ี และแชร์รูปภาพของ
เขาบนทางเว็บเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เชน่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เขากลายเป็นบคุคลโดง่ดงัในเวลาไม่ก่ีวนั
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จากกระแสในอินเทอร์เน็ต ผลท่ีตามมาคือนายจ้างกงัวลวา่การท่ีมีคนมาถ่ายรูปเขาเป็นจ านวนมาก อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการท างาน ขณะเดียวกันเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ยงักระทบกบัความสมัพนัธ์ของเขากับคนรัก
ด้วย 

 
 

 
ภาพท่ี 20 เพจเฟซบุ๊ก CMU Cute ยาม  

ท่ีมา: https://www.facebook.com/cmucuteyam เข้าถึงเม่ือ 6 สิงหาคม 2556 
 
ทะเลาะแล้วแฉข้อมูลส่วนบุคคล 

การทะเลาะกนับนแอพลิเคชัน่อินสตาแกรม ( instagram) คู่กรณีน าข้อมลูส่วนบุคคล ได้แก่อีเมล์ 
รูปถ่าย สถานท่ีท างานมาเผยแพร่ตอ่สาธารณะ 

 

 
 

ภาพท่ี 17 ผู้ ได้รับผลกระทบจากการท่ีมีผู้น าเอาข้อมลูสว่นบคุคลมาเผยแพร่เพ่ือโจมตี 
ท่ีมา: http://pantip.com/topic/30790575 เข้าถึงเม่ือ 1 สิงหาคม 2556 

 
สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ? 

การเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างผู้ ใช้บริการด้วยกันเองท่ีดเูหมือนว่าจะแพร่หลาย
มากขึน้เร่ือยๆ คือ ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุคลท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็น “บคุคลสาธารณะ” เช่น นกัแสดง นกัร้อง 

https://www.facebook.com/cmucuteyam%20เข้าถึงเมื่อ%206%20สิงหาคม%202556
http://pantip.com/topic/30790575%20เข้าถึงเมื่อ%201%20สิงหาคม%202556
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ในทางหนึง่พวกเขาใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือส่ือสารกบัสาธารณะโดยตรง แตใ่นอีกทางหนึ่งด้วยความ
ท่ีพวกเขาเป็นบุคคลท่ีสงัคมให้ความสนใจท าให้มีความพยายามค้นข้อมูลเก่ียวกับพวกเขามาเผยแพร่ให้
มากท่ีสดุ 

ดงัเชน่ในกรณีของการเผยแพร่ภาพของนกัแสดงวยัรุ่นหญิงอาย ุ16 ปีท่ีก าลงัเสพยา ซึ่งเป็นภาพท่ี
โพสต์ลงในเฟซบุ๊ กส่วนตัวของบุคคลหนึ่ง จากนัน้มีการส่งต่อภาพนีใ้นเครือข่ายสังคมออนไลน์  และ
วิพากษ์วิจารณ์กนัอยา่งกว้างขวาง จนกระทัง่ปรากฏเป็นข่าวในส่ือมวลชน และทางครอบครัวของนกัแสดง
คนดงักล่าวต้องแถลงข่าว นอกจากนีท้างสมาคมวิชาชีพส่ือต้องออกแถลงการณ์ย า้เตือนว่าการเผยแพร่
ภาพการเสพยาของนกัแสดงผู้ นีซ้ึง่อายไุมถ่ึง 18 ปี เป็นการละเมิดพระราชบญัญตัคิุ้มครองเดก็ 
นอกจากกรณีของเดก็หญิงคนดงักลา่วจะเป็นตวัอยา่งหนึ่งของการทบัซ้อนกนัระหวา่งพืน้ท่ีสว่นตวักบัพืน้ท่ี
สาธารณะในอตุสาหกรรมบนัเทิง เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ยงัแสดงให้เห็นว่าความเป็นสว่นตวัสมัพนัธ์กบัประเด็น
อ่ืนๆ ด้วย ซึง่ในกรณีนีคื้อสิทธิเดก็ หรือคา่นิยมทางสงัคม 
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ตารางแสดงข้อมลูสรุปสถานการณ์ละเมิดความเป็นสว่นตวัออนไลน์ไทย เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 ข้อมลูการ

บินของ

บตุรสาว

อดีตนายกฯ  

ข้อมลูการบิน

ของ

นายกรัฐมนตรี 

ข้อมลู

พนกังานท่ี

ชมุนมุต้าน

นายกรัฐมน

ตรี 

ข้อมลูผู้ โพสต์

วิจารณ์ความ

เช่ือ ‘ยา่โม’ 

ข้อมลูสว่น

บคุคลนกั

กิจกรรม ‘อัม้ 

เนโกะ’ 

ข้อมลู

นกัศึกษา

ต้านระบบ

อาวโุส 

ข้อมลู

ประจาน 

‘เมียน้อย’ 

ข้อมลู

พฤติกรรม

‘บคุคล

อนัตราย’ 

ผลสอบของ

นกัเรียน 

ท่ีอยูล่ะเอียดของ

นกัร้องในขา่ว 

1.ประเภทข้อมลู ข้อมลูการ

เดินทาง 

ข้อมลูการ

เดินทาง 

ช่ือ, ท่ี

ท างาน, 

รูปการร่วม

ชมุนมุ 

ช่ือ, ท่ีอยู,่ 

ใบหน้า 

ช่ือ, ท่ีอยู,่ 

ใบหน้า, เลข

ประชาชน 

ช่ือ, ท่ีอยู,่ 

สถานศึกษา 

ช่ือ, ท่ีอยู,่ 

ใบหน้า, ท่ี

ท างาน 

ช่ือ, ท่ีอยู,่ 

ใบหน้า, เร่ือง

เลา่, ข้อมลู

การเดินทาง 

ช่ือ, ผลการ

เรียน 

ช่ือ, ท่ีอยู,่ 

2.ผู้ เผยแพร่ พนกังาน

ของผู้

ให้บริการ 

พนกังาน  

แกนน าผู้

ชมุนมุทาง

การเมือง 

คนรู้จกั คนทัว่ไป ผู้สื่อขา่ว คนรู้จกั คนรู้จกั คนทัว่ไป พนกังานของ

ผู้ ให้บริการ 

(โรงเรียน) 

ผู้สื่อขา่ว 

3.จดุประสงค์ในการ

เผยแพร่ 

แจ้งขา่ว ระดมคน ประจาน ประจาน เสนอขา่ว ประจาน ประจาน เตือนภยั แจ้งขา่ว เสนอขา่ว 

4.แรงจงูใจ การเมือง การเมือง การเมือง ความขดัแย้ง

สว่นบคุคล 

การเมือง การเมือง ความขดัแย้ง

สว่นบคุคล 

ความขดัแย้ง

สว่นบคุคล 

เลินเลอ่ ไมม่ี 

5.ตัง้ใจให้เกิดผลกระทบ

จากการเผยแพร่ข้อมลู

สว่นบคุคล 

ตัง้ใจ ตัง้ใจ ตัง้ใจ ตัง้ใจ ตัง้ใจ ตัง้ใจ ตัง้ใจ ตัง้ใจ ไมต่ัง้ใจ ไมต่ัง้ใจ 

6.ท่ีมาของข้อมลู ภาพถ่าย

หน้าจอ 

ภาพถ่ายเท

เล็กซ์ 

ภาพถ่าย 

ข้อมลูสว่น

บคุคล 

บตัร

ประชาชน 

ภาพถ่าย 

ฐานข้อมลู

ต ารวจ 

ภาพหน้าจอ 

เฟซบุ๊ก 

ข้อมลูสว่น

บคุคล 

ภาพถ่าย 

ข้อมลูสว่น

บคุคล 

ภาพถ่าย 

ข้อมลูสว่น

บคุคล 

ระบบ

รายงานผล

การเรียน 

เอกสารผู้ ถือหุ้น 

7.ระบบมีมาตรการ

ป้องกนัหรือไม ่–ถ้ามี 

หลดุออกมาได้อยา่งไร 

มี-เพราะคน

ใน 

มี-เพราะคนใน ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

8.การด าเนินการ

หลงัจากเผยแพร่ 

ไมม่ี ทราบ และ

ชีแ้จง 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ทราบและลบ

เพจ 

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 

9.ระยะเวลาด าเนินการ

จากผู้ ให้บริการจากท่ี

พบวา่เผยแพร่ 

ไมม่ี วนัเดียวกนั ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 7 วนั ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
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สรุปภาพรวมการละเมิดความเป็นส่วนตัวออนไลน์ พ.ศ. 2556 
 
 จากส ารวจสถานการณ์การละเมิดความเป็นสว่นตวัออนไลน์ไทยในรอบปี 2556 เห็นได้วา่ 
ลกัษณะร่วมกนัของกรณีตวัอยา่งท่ีพบ คือ อินเทอร์เน็ตและการบริการออนไลน์ตา่งๆ ท าให้ข้อมลูส่วน
บคุคลเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัมากตอ่ผู้คนในปัจจบุนั พวกเขารู้สกึวา่มนัสามารถก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชีวิต
ได้หลายด้าน ตัง้แตร่ าคาญใจไปจนถึงการสญูเสียทรัพย์สิน อินเทอร์เน็ตเอือ้ตอ่การเก็บรวบรวม และ
แพร่กระจายข้อมลูสว่นบคุคลให้ง่ายขึน้ อยา่งไรก็ตาม เป็นเร่ืองยากท่ีจะหาข้อสรุปร่วมกนัถึงความหมาย
ของความเป็นสว่นตวั หรือการตระหนกัวา่การกระท าใดถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตวั เพราะปัจเจก
บคุคลมีระดบัของการรู้สกึถึงการถกูคกุคามความเป็นสว่นตวัตา่งกนั  

ในเบือ้งต้น เราสามารถจ าแนกตามรูปแบบของปัญหาออกเป็น 4 แบบได้แก่ การละเมิดความเป็น
ส่วนตวัของธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นการส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลท่ีสามเป็นส่วนใหญ่ การละเมิดความเป็น
ส่วนตัวจากหน่วยงานรัฐท่ีไม่มีมาตรการคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนท่ีปลอดภัยมากพอ 
ส่ือมวลชนท่ีขาดความระมดัระวงัในการน าเสนอข่าว และการละเมิดความเป็นส่วนตวัระหว่างผู้ ใช้บริการ
ออนไลน์ด้วยกนัเอง  

เม่ือพิจารณากรณีการละเมิดความเป็นส่วนตวัท่ีเกิดจากผู้ ใช้ด้วยกันเองนัน้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความสลบัซบัซ้อนของความเป็นส่วนตวั ในทางหนึ่งดเูหมือนว่าผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตตระหนกัถึงความส าคญั
ของข้อมลูสว่นบคุคล เห็นได้จากการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเป็นเคร่ืองมือเพ่ือกลัน่แกล้งบคุคลท่ีตนเองไม่พอใจ 
ขณะเดียวกันความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีก็ท าให้พวกเขาค้นหา และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ อ่ืนได้ง่ายขึน้ โดยอาจจะตระหนกัหรือไม่ตระหนกัถึงการปกป้องความเป็นส่วนตวั และผลกระทบท่ีตาม
ของเขาหรือไมก็่ตาม  

กระนัน้ก็ตามทัง้ 4 แบบนีส้ัมพันธ์กัน เห็นได้ชัดในกรณีท่ีผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึง ข้อมูลส่วน
บคุคลจากแหลง่ท่ีมาซึง่ไมรั่กษาความปลอดภยัของข้อมลูได้ไม่ยากนกั เช่น หน่วยงานรัฐ สถานศกึษา หรือ
ข้อมลูท่ีเจ้าของข้อมลูโพสต์ไว้บนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ตา่งๆ มาใช้เพ่ือผลประโยชน์ของตนเองได้  

ดงัจะได้ว่า ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกน ามาเผยแพร่มีทัง้ท่ีเป็นภาพถ่ายซึ่งปรากฏอยู่ใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และโพสต์โดยเจ้าของภาพเอง และการถ่ายภาพโดยไม่ รู้ตวั ภาพถ่ายเอกสาร
กระดาษ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน บตัรอนุญาตขับรถ การจดทะเบียนธุรกิจการค้า ข้อมูลท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ เช่น ฐานข้อมูลต ารวจ ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลยั การบอกต่อกันในหมู่คน
รู้จกั 
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 นอกจากนีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าโดยทัว่ไป คนส่วนใหญ่อาจไม่ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จาก
การท่ีมีผู้ เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและผู้ อ่ืน ดังจะเห็นได้จากกรณีของการขาดความ
ระมดัระวงัของสถาบนัการศึกษาท่ีเปิดให้มีการเข้าถึงข้อมลูทางการเรียนของนกัเรียน หรือข้อมูลในส านกั
ทะเบียนได้ รวมไปถึงการโพสต์ภาพถ่ายของบุคคลอ่ืนในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีแม้จะเป็นไปแง่บวกก็
ตาม  

การน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ อ่ืนมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเป็นผลมาจากแรงจูงใจท่ี
ส าคญั 3 ประการ ประการแรก ความขดัแย้งทางการเมือง ดงัเชน่ การเปิดเผยข้อมลูการเดินทางของลกูสาว
อดีตนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ข้อมูลการท างานของผู้ชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรี การเผยแพร่ของ
เพจเฟซบุ๊กยทุธการลงทณัฑ์ทางสงัคม ภาพถ่ายและท่ีอยู่ตามบตัรประชาชนของ ‘อัม้ เนโกะ’ นกักิจกรรม
ทางสังคม ประการท่ีสอง ความขดัแย้งระหว่างบุคคล เช่น การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่กรณีท่ีมีคู่
ขัดแย้งกันอยู่ และประการท่ีสาม แรงจูงใจทางธุรกิจ ในกรณีของการส่งต่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ระหวา่งบริษัทผู้ให้บริการ 

ไมเ่พียงแตก่ารท่ีเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีส่วนส าคญัตอ่การเผยแพร่ข้อมลูระหว่างบคุคลแล้ว เรา
ยงัเห็นได้ว่าแม้ผู้ ให้บริการบางรายจะมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีค่อนข้างรัดกุม แต่ยังมีการเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลออกมาโดยพนักงานท่ีท างานอยู่ในระบบไหลเวียนข้อมูลนัน้เอง โดยมีแรงผลกัดนัจาก
ความขดัแย้งทางการเมือง 
 
ข้อเสนอจากเครือข่ายพลเมืองเน็ต 
 จากผลกระทบจากการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวัออนไลน์ในรูปแบบตา่งๆ ดงัแสดงข้างต้น 
เครือข่ายพลเมืองเน็ตมีข้อเสนอตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องดงันี ้
1) หน่วยงานรัฐ ซึง่เป็นคลงัเก็บข้อมลูสว่นบคุคลขนาดใหญ่ของพลเมือง ผู้พ านกั และผู้ผ่านทางเข้า-ออก

ประเทศ จ าเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูสว่นบคุคลท่ีชดัเจน มีการแจ้งเตือน
เจ้าของข้อมลูและผู้ เก่ียวข้องในกรณีข้อมลูร่ัวไหลหรือพบความบกพร่องในมาตรการรักษาความ
ปลอดภยั 

2) สถาบันการศึกษา ซึง่จดัเก็บข้อมลูสว่นบคุคล เชน่ ประวตัิครอบครัว ประวตัิการเงิน และประวตัิ
การศกึษา ซึง่ผู้ศกึษาตัง้ใจมอบให้เพ่ือเป้าประสงค์ทางการศกึษา ควรตระหนกัวา่ข้อมลูดงักลา่วเป็น
ของผู้ศกึษา จ าเป็นต้องมีมาตรการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล การก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมลูให้เข้าถึง
ได้เฉพาะบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ข้อมลูถกูน าไปใช้ผิดเป้าประสงค์ 

3) ผู้ให้บริการออนไลน์ แม้ผู้ให้บริการหลายรายจะมีระบบรักษาความปลอดภยัเบือ้งต้นอยูแ่ล้ว แตจ่ะเห็น
ได้จากกรณีท่ีเกิดขึน้วา่ ความผิดพลาดสว่นหนึง่มาจากเจ้าหน้าท่ีของผู้ให้บริการท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลู
สว่นบคุคลของผู้ใช้ได้ ดงันัน้ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องมีมาตรการควบคมุการเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคล
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ของผู้ใช้ ควรมีการก าหนดระเบียบข้อปฏิบตัแิละบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีฝ่าฝืนนโยบายความเป็น
สว่นตวั จ าเป็นต้องมีการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการกรณีข้อมลูร่ัวไหล และควรแสดงความรับผิดชอบหากเกิด
ความเสียหายอ่ืนตามมาจากการร่ัวไหลของข้อมลูดงักลา่ว  

นอกจากนีผู้้ ให้บริการควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างชดัเจนวา่มีกระบวนการจดัเก็บและจดัการ
กบัข้อมลูส่วนบคุคลอย่างไร และร่วมกนัภายในภาคอตุสาหกรรมเพื่อพฒันามาตรฐานการคุ้มครอง
ข้อมลูในภาคอตุสาหกรรมนัน้ๆ 

4) สื่อมวลชน ต้องให้ความส าคญักบัการรักษาความเป็นส่วนตวัของบคุคลในข่าว ระมดัระวงัการเผยแพร่
ข้อมลูสว่นบคุคลซึง่ไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัเนือ้หาขา่วหรือไมท่ าให้เกิดประโยชน์ตอ่สาธารณะ 

5) พลเมืองเน็ต ซึง่จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ควรสอบถามและตรวจสอบมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัข้อมลูของตนเองในบริการออนไลน์ท่ีใช้ ว่ามีการคุ้มครองท่ีมากพอหรือไม ่รวมทัง้แจ้งตอ่ผู้
ให้บริการทราบถึงความกงัวลตอ่ความเป็นสว่นตวัในการใช้บริการเหล่านัน้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการดแูล
ระบบท่ีดียิ่งขึน้ 

นอกจากนี ้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรท าความเข้าใจการท างานของบริการออนไลน์ท่ีใช้ วา่จดัเก็บและมี
มาตรการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลอยา่งไร สิ่งท่ีควรตระหนกัคือ เม่ือใดก็ตามท่ีข้อมลูอยูใ่น
อินเทอร์เน็ตแล้ว การลบทิง้โดยสมบรูณ์แทบจะเป็นไปไมไ่ด้เลย 

ขณะเดียวกนั ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องตระหนกัวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ อ่ืน ไมว่า่จะเป็น ช่ือ ท่ีอยู ่
ภาพถ่าย ฯลฯ เป็นของเจ้าของข้อมลูนัน้ การเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ อ่ืนโดยไมไ่ด้รับอนญุาต
เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นสว่นตวั 

ส าหรับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมลูสว่นบคุคลทางอินเทอร์เน็ต ในเบือ้งต้นควรตดิตอ่
กบัผู้ให้บริการท่ีเก่ียวข้องโดยเร็วท่ีสดุ เพ่ือขอให้ระงบัการเผยแพร่ ส าหรับการด าเนินการทางกฎหมาย
นัน้ เน่ืองจากขณะนี ้(ก.พ. 2557) ประเทศไทยไมมี่กฎหมายคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลเป็นการเฉพาะ 
กรณีเกิดเหตขุึน้ จงึต้องพิจารณาข้อมลูวา่เป็นประเภทใด มีกฎหมายใดท่ีเก่ียวข้อง เชน่ หากเป็นข้อมลู
ท่ีอยูใ่นความดแูลของรัฐ สามารถใช้ พ.ร.บ.ข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 หากเป็นข้อมลูการ
รักษาพยาบาล สามารถใช้ พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต ิพ.ศ. 2550 หากเป็นการตดัตอ่ภาพ สามารถใช้ 
พ.ร.บ.วา่ด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น หรืออ้างถึงรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32, 33, 35, 36 ซึง่ระบถุึงสิทธิในความเป็นส่วนตวัในหลายด้าน 

6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล จากข้อมลูในรายงาน จะเห็น
ได้วา่สถานการณ์การละเมิดความเป็นสว่นตวัมีแนวโน้มรุนแรงและขยายตวัมากขึน้ และสง่ผลกระทบ
ตอ่ประชาชนและภาคธุรกิจ ขณะท่ียงัไมมี่กฎหมายและกระบวนการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัและ
จดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กระทรวงเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 
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ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานคณะกรรมการข้อมลูขา่วสารของราชการ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย รัฐสภา จงึควรเร่งพิจารณาออกกฎหมายนีโ้ดยเร็ว 


